
Trường Công Lập Wichita đã 
phát hành Kế Hoạch Chiến 
Lược. Chiến lược mới này sẽ 
chú này sẽ giúp tất cả các 
trường học đảm bảo các học 
sinh được trao quyền để Mơ 
Ước, Tin Tưởng, Ðạt Ðược  và trở nên sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp. Như khi quý vị nghĩ về 
con em mình sẵn sàng cho tương lai, những mơ ước của mình dành cho con em là gì? Quý vị tin tưởng 
gì về con em mình? Quý vị biết con em mình có thể đạt được điều gì? 

Những Cuộc Trò Chuyện Quan Trọng: Thảo luận về những gì chúng mơ ước cho chính mình, 
những gì chúng tin về mình và những gì chúng muốn đạt được.  

3 Lễ Lao Ðộng-Nghỉ Học 
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Chính Thức Ðiểm Danh 
Ðiểm danh hôm nay 
là rất quan trọng! Hãy 
cho con em có mặt ở 
trường hôm nay! 
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8:15 sáng Pastries with 
Parents trong nhà ăn 
cho lớp 3, 4 và 5. 

September Calendar 

Hoan Ngheânh Trôû Laïi , Caùc Hoïc Sinh All Stars Anderson! 
Ms. Vossman, Hieäu Tröôûng  vaø  Ms. Junker, Hieäu Phoù  

Các Thủ Tục Buổi Sáng Anderson 
 Ăn sáng được phục vụ từ 8:20-8:50. Một khi các học sinh đã ăn xong, chúng 

sẽ được đưa đến phòng FEMA/Gym mới cho Morning Community. Ăn sáng 
không được phục vụ sau 8:50. Chúng tôi biết rằng cho con em ăn sáng mỗi 
ngày là điều quan trọng. Nếu qu vị kế hoạch cho con em ăn sáng ở trường, 
chúng phải tới trường trước 8:50. Xin cho con em có mặt giữa 8:20-8:30 
nếu quý vị kế hoạch cho con em ăn sáng ở truờng. Các học sinh cần có 
mặt trong FEMA/Gym lúc 8:50 cho Cộng Ðồng Buổi Sáng.  

 Những học sinh nào đến trường 8:50 sẽ vào trường qua lối vào cấp lớp của 
chúng. Các học sinh Mẫu Giáo chỉ là cấp lớp mà sẽ vào trường qua các cửa 
chính ở phía trước.  

Các Thủ Tục Tan Học Anderson 
 Các học sinh được tan học bởi giáo viên của chúng ở các cửa cấp lớp của họ. 

Các học sinh gặp các anh chị em của mình có thể đi quanh trường để gặp gia 
đình mình. 

 Hãy giúp chúng tôi làm gương an toàn bằng cách sử dụng các lối băng qua 
với con em mình trước và sau giờ học.  

THÁNG 9, 2018 

Ăn Sáng Ðược Phục Vụ: 
8:20-8:50 
 

Các Giờ Học Là: 
8:50-4:10 

Theo Dõi Anderson All Stars Trên Mạng 

https://www.usd259.org/anderson 

Twitter: AndersAllStars 

Facebook: Anderson Elementary Wichita 

Cảm ơn Cornejo & Sons Construction & The 
Mending Place về các ủng hộ học cụ và các 
backpack!!   

Cảm ơn Dawson UMC về việc bảo trợ Ðêm Chơi 
Skate tại Skate South!  

Anderson Chào Mừng các Ðội 
Viên All-Star! 

Pre-K: Theresa Walker 
 
Lớp 3: Amber Werth 
 

Lớp 4:  Amber Rizzo 
 

Lớp 5:  Kristine Hinojos, Esa 
Parker, Jennifer Anderson, Kyle 
Ray 
 

School Social Worker:  Part 
time– Deb Olien 
 

Nhạc: Keri Bye & Maddie Zuni-
ga 
 

Luyện Giọng: Stacey Windholz 
& Susan Scheffer 
 

Nhân Viên Phụ Giáo: Ernesto 
Garcia, Taylor Altendorf , Amy 
Harris, & Teya Reddick 

MỖI HỌC 
SINH 

SẴN SÀNG CHO TƯƠNG LAI 
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Những Tiết Mục Sắp Tới... 

Hãy ghi vào lịch  trình của 
mình cho các Cuộc Họp Phụ 
Huynh Giáo Viên được thực 
hiện vào ngày  24-26 tháng 10.  
Ðây là một cơ hội tốt để gặp 
mặt riêng với giáo viên của 
con em về quá trình tiến bộ 
của chúng.  Trường sẽ tan học 
lúc 1:00.  Chúng tôi có sẵn các 
thông dịch viên để phụ giúp với 

các cuộc họp như được 
cần.  

Tin Từ Y Tá:  

 Tất cả các thuốc uống, bao gồm các thuốc không toa, phải được cho uống bởi y tá 
trường học hoặc một nhân viên được ủy quyền. 

 Nếu có thể được, thuốc uống cần được cho uống trước và sau giờ học dưới sự giám 
sát của phụ huynh. 

 Các phụ huynh có trách nhiệm đảm bảo thuốc uống được mang vào trong lọ chính với 
tên của học sinh trên lọ và liều lượng chính xác. 

 Các phụ huynh phải có một mẫu Yêu Cầu cho Uống Thuốc (Request for Admin-
istration of Medication) được bác sĩ hoàn tất và ký tên cho mỗi loại thuốc mà học 
sinh sẽ uống ở trường. Y tá không thể cho uống bất kỳ loại thuốc nào mà không 
có mẫu này (Các mẫu này có thể tìm thấy ở phòng y tá hoặc có thể được tải về từ 
trang web của Wichita Public Schools, Health Services). 

Girls on the Run 

Chúng tôi có một đội ngũ bao gồm 18 nữ học sinh năm nay! Thực tập bắt đầu sau giờ học 
vào ngày 4 tháng 9 trên sân chơi Anderson. Thực tập là mỗi thứ Ba và thứ Năm từ 4:20-6:00.  

TIN từ lớp Thể Dục…Các học sinh cần mang giày thể dục trong những ngày các em có lớp thể dục cũng như các ngày 
phát triển chuyên nghiệp (thứ Tư). Giày cao gót, giày cao ống, dép tông, và giày không đáy nhựa là không an toàn và 
các học sinh sẽ phải ngồi và không đuợc tham gia trong ngày đó. (Năm nay lớp thể có giày tennis có hạn mà đã được 

ủng hộ để các học sinh sử dụng. Những giày này sẽ được sử dụng cho những học sinh nào đến lớp thể dục mà không có giày 
thích hợp. Các giày này có hay không là tùy vào cỡ giày của học sinh.) 

5 cách để Hỏi Con Em về Ngày Học của Chúng 

1. Phần nào trong ngày đã làm con vui nhất? 
2. Nếu con có thể chọn để ngồi bên cạnh bất cứ ai trong lớp, 

người đó sẽ là ai và tại sao? 
3. Những từ nào mà giáo viên của con nói nhiều nhất hôm 

nay? 
4. Ðiều gì đã khiến con cười hôm nay? 
5. Nếu con trở thành là một giáo viên ngày mai, con sẽ dạy 

gì cho lớp học? 

Như khi chúng ta chào mừng niên học mới, tại sao không thực hiện 
điều đúng bằng cách làm một phần ăn sáng ở trường của con em là thói 
quen buổi sáng. Một bữa ăn sáng bổ dưỡng được phục vụ lúc 8:20 
sáng mỗi sáng tại Anderson và mở cho tất cả các học sinh. Muốn 
biết thông tin về thực đơn và giá cả, xin vào 
www.usd259.org/nutrition hoặc hỏi các nhân viên văn phòng 
trường học.  


